
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (25كتاب الطهارة ) -مختصر الخرقي شرح: 

شرح قول المؤلف: "باب: الحيض: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، فمنن أبقنب ق نا النكم ف ا ن  
  "...ممن تميز فتعلم إقباله بأ ه أسوك ثخين

 الشيخ: عقك الكريم الخضير
  ته. السالم علي م ورحمة هللا وبر ا

  سم.
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم

  : -رحمه هللا-قال 
  الحيض :باب

إقبالةه بننةه  مية  طةتعلم  وأقل الحيض يوم وليلة،، وأثرةرخ خمسة، عشةر يومةان، طمةن أطبةل بهةا الةدم طثانة  ممةن ت  
 أسود رخين.
 ثخين م تن.

 ليس عندنا.طالب: 
 ؟المغ ي فيموجوك 
 .المغني موجودطالب: 

  يع ي كل عليه الحكيث الصحيح.
 الطالب:.......

  عم. ،يع ي رائحة ،له عرفيع ي عرف، كل عليه الحكيث، أسوك ي  
دبارخ بننه رقيل أحمر ترك  الصالة طي إقباله طةإن لةم يكةن  ،طإذا أدبر اغتسل  وتوضةن  لثةل صةالة وصةل  ،وا 

طةإن كةان لهةا  ،ن الشهر تعرطها أمسك  عن الصالة طيها واغتسل  إذا جاو تهادمها منفصالن وكان  لها أيام م
 أيام أنسيتها طإنها تقعد ستان أو سبعان طي كل شهر.

أمنا حابه أجمعنين،  قي ا محمك وعلنى للنه وأصن ،سولهصلى هللا وسلم وبارك على عقكه ور و  ،الحمك هلل رب العالمين
 بعك:

  :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
  الحيض :باب

وهننو لخننر أقننواب الب ننارو، وهننو موجننب للب ننارو الكقننر  التنني هنني الغسننل، خننتم بننه المؤلننف  تنناب الب ننارو، وهنن ا 
على ما سنيأتي منن أمثلنة هن ا التعقينك ع ك أهل العلم، ع ك أرباب الم اهب الباب من أقواب الفقه من أعقك األقواب 

  أشننك، يع نني  ميننر مننا مضننى فنني تقسننيم المننا  إلننى ثالثننة وفنني ريننره مننن الكتننب، فنني المبننوا ،فنني هنن ا الكتنناب
أقسام، و شنأ ع نه منن فنروم المسنائل منا ا يتصنوره  ثينر منن بنالب العلنم، فيستصنعقون كراسنة الفقنه لوجنوك مثنل 
هنن ه التفريعننا ، مننا أن مننا ورك فنني الحننيض مننن ال صننوا شنني  يسننير يم ننن ابحابننة بننه، لكننن النن   يصننعب 



زيناكو و قصنًا، ا تمامنًا واختالفنًا  ،رو الوقائا وال نوازل، فال سنا  تختلنف عناكت ن قلنة و ثينروكراسة مثل ه ا الباب،  ث
لك  له تعقيك في ف م مسنائل  شأ عن   ا،وقائا ا تعك وا تحصى، ويفترض أهل العلم لكل واقعة جواب ،واضبراباً 

ا فاألصننل أن توضننا ضننوابي تبقنب علي ننا هنن ه الفننروم، إضننافة إ لنى هنن ه الصننعوبة أن فنني بعضنن ا هن ا البنناب، واف
وف ننم م  ننا  ،مخالفننة لمننا جننا  فنني بعننض األحاكيننث، والسننقب فنني  لننك أن بعننض األحاكيننث تحتمننل أكثننر مننن ف ننم

بعض أهل العلم ما لم يف مه اآلخر، واألحاكيث أيضًا إضافة إلى ه ه ااحتمناا  تختلنف قنوو وضنعفًا منن وج نة 
ثننم ازكاك األمننر تعقيننكًا بعننك  ،وه نن ا يث، ويق نني عليننه مسننائل البننابلننى حننكع اأ مننار العلمننا ، فبعضنن م يننرجح حننكيث

وجوك المؤثرا ، فالمأكوا  ل ا أثر، وحفظ المواك الغ ائية له أثر، واستعمال الموا نا والروافنا لنه أثنر فني اا تمنام 
ا األمنر الن   وااضبراب، ول ا ا تجك وقتًا من األوقا  يخلو عن سؤال من أسئلة الحيض، ال سا  يتعرضنن ل ن 

 تبننه هللا علننى ق ننا  لكم، فننأول امننرأو حاضنن ، وهنن ا  مننا جننا  فنني الحننكيث الصننحيح أن هنن ا شنني   تبننه هللا علننى 
ن رو  عن اقن مسعوك بس ك جينك أن أول منن حناض  سنا  ق ني إسنرائيل، عنوققن بنالحيض، لكنن منا  ق ا  لكم، واف

م تننوب علننى ق ننا  لكم مننن أول ف ننو  ،ار  أكثننر مننا قننال ابمننام القخنن -عليننه الصننالو والسننالم-ثقنن  عننن ال قنني 
جننل -وهننو بال سننبة لل سننا  وللرجننال أيضننًا أ  ،  مننا قننال هللا  ،ألن هنن ا جقلنني بقيعنني يشننترك فيننه ال سننا  األمننر 
والخنالف قنين أهنل العلنم فني المحنيض المنا ا  [( سنورو البقنرو222)] }َوَيْسَنل وَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو َأذنى{: -وعنال

 تابة األجر والثواب ال   م ع  م ه ما أ  ا لو  ا ن  بناهرًا يم ا المرأو وليس  حيضت ا قيكها في ن العباكا  م
ل نا   نه ي تنب: إلفعلته، ولم تمت نا منن تلقنا   فسن ا، واف منا م عن ، شني   تبنه هللا علنى ق نا  لكم، فمن  م منن يقنول

ك المننريض والمسننافر  ألن حيضننت ا ليسنن  قيننكها،  ميننر  لنن ا نن  بنناهرًا،  منناحي األجننر  مننا  ا نن  تفعننل، يع نني 
ا ي تب ل ا من األجر شي ، ما كام ا تصلي وا تصنوم،  عنم لنيل علي نا إثنم ألن األمنر لنيل  :وم  م من يقول

ولننو  ننان ي تننب ل ننا األجننر النن    ا نن  ن هنن ا هننو السننقب فني  قننا كي  ننا، : إقينكها، وحجننة مننن يقننول ق نن ا القننول
، ولن ا لنم ي نن السنفر والمنرض بال سنبة رو منا صنار  قصنًا فني كي  نا، يصنير أجرهنا  نامالً منا  ا ن  بناه تفعله ع ك

المننرأو تتم ننى وتتحسننر أن لننو  ا نن  بنناهرًا تصننوم مننا ال ننال،  ؟منناهر لننيل أو للرجننال  قننا فنني كينن  م، منناهر
يضنن ا، وتصننلي مننا ال ننال، وتت جننك مننا ال ننال، وتحننع مننا ال ننال، وتعتمننر مننا ال ننال، وريننر  لننك ممننا يم ع ننا ح

أل نه يم ع نا منن صنلت ا قرب نا،  األسنى إ ا  نزل علي نا الحنيض  ثير من الحريصا  علنى فعنل الخينر تتقبنا منن 
ن : إأو  قننول ؟ن أجرهننا  امننل باعتبننار أ  ننا م عنن : إف ننل  قننول ،مننن أعمننم العبنناكا  التنني هنني الصننالو والصننيام

مننن  ،علننم، وا شننك أن ال ننال يتفنناوتون محننل خننالف قننين أهننل ال اقا ولنن ا صننار   اقصننة الننكين بسننقبه؟األجننر  نن
م، وهنني معنن ورو إ ا  ننزل علي ننا الحننيض تفننرح، ترتنناح مننن الصننالو مننن الصننيامننن تفننرح إ ا جا ت ننا العنناكو،  سننا ال 

بال خالف ا ي تب و بال إش ال  ؟ ه هباهراً   عمله حي ما  ا ا من األجر ما  ان تي تب ل  شرعًا، ف ل مثل ه ه
العباكا ، األعمى إ ا فرح بالعمى أل ه يعن ر عنن الج ناك، األعنرا إ ا فنرح بنالعرا أل نه برك في سائر ، وه ا مال 

وما أشبه  لنك، هنل ي تنب لنه منن  ،والمريض إ ا فرح بالمرض أل ه يع ر عن حضور الجماعةيع ر عن الج اك، 
يتم نى الشن اكو  ألن المرك في  لك هنو القصنك، و نون اب سنان ؟ ا، ا ي تب ل م من األجور شي  األجور شي 

ي تنب لنه  ،لباكر إليهوأ ه لو تيسر له  لك  ،ويمو  على فراشه ي تب له أجر الش كا ، يع ي إ ا صكق في أم يته
من األجر مثنل منن يقتنل فني سنقيل هللا، بنالع ل إ ا فنرح بمنا يعن ر بنه فمثنل هن ا ا ي تنب لنه شني ، في تبنه لمثنل 



ألن المكار على ال ينا   ر تب ل ن من األجور أو ا، وه ا ماهه ا من ال سا  على حسب ما يقر في قلوب ن ي 
وبعض ال سا  يع ي مما يؤ ك عكم فرح ن ق زول الحيض وراحنت ن قتنرك الصنالو، بعنض ال سنا  تقنوم والمقاصك، 

وتفعنل منا يجنوز ل نا فعلنه  ،-جنل وعنال-على عاكت ا، في الثلث األخير من الليل تقنوم وعلي نا العناكو، فتنكعو هللا 
، وتتننرك البناقي، مثننل هنن ه أجرهننا ع نك هللا عمننيم، لكننن منن فرحنن  بالعنن ر و امنن  -جنل وعننال-ا يقننرب إلننى هللا ممن

ا شك وا إش ال في  و  ا ا  في الليالي الباركو، مثل ه ه الحمك ال   أراح ا من القيام :وقال  ،إلى أث ا  ال  ار
ين أهنل ك، ويبقى أن المسألة في الجملنة محنل خنالف قنوالمكار في  لك على ال يا  والمقاص ،تؤجر، ف ن يتفاوتن

  العلم، ولكل فريب أكلته.
وفنني ااصننبالح الشننرعي ع ننك حنناض الننواك  إ ا سننال،  :الحننيض يعرفننه أهننل العلننم فنني اللغننة بالسننيالن، يقولننون 

يع ني لنيل  ،را ي شأ عن مؤثكم بقيعة وجقلة، يع ي يخرا به الكما  البارئة، كم بقيعة وجقلة،  :الفق ا  يقولون 
فنني حننال المننرض، كم قجننرح وا قرحننة وا شنني ، إ مننا ي شننأ عننن صننحة، يع نني يوجننك فنني حننال الصننحة  مننا يوجننك 

بقيعة وجقلة يخرا من عرق في أقصى الرحم، وهو م تمم في الغالب، ولنه ح منة عميمنة سنقق ا تغ ينة المولنوك، 
في أوقا  م تممة، ول ا المنرجح ع نك أهنل العلنم  الج ين في ببن أمه يتغ   ق  ا الكم، فإ ا لم ي ن ثم ج ين خرا

ف ني ا تحننيض،  منا كامن  حنامال علي نا كم ننا الن   تعرفنه فني أوقاتنه وعالماتننه،أن الحامنل ا تحنيض، ولنو  نزل 
ولو نه ورائحتنه فإ نه يعنك حيضنًا، وعلنى  نل ن الحامل تحيض، فنإ ا  نزل علي نا فني وقتنه : إمن أهل العلم من يقول
مننا عننك  األقننرا  عالمننا  علننى خلننو الننرحم، لننو  ا نن  الحامننل تحننيض مننا عننك  األقننرا  حننال لننو  ا نن  تحننيض 

 لك منن عنكت ا، وا تخنرا قن ،  نا حاضن  ثنالث حنيض وهني حامنل: إوالحيض عالما  على خلو النرحم، لنو قل نا
  ؟ عم ا  األقرا  بالحيض،  والشرم جا  باعتكاك

 :.......الطالب
  ؟وتحيض إ ا  ا   حامال بما ا؟لب تعتك يل ال اكر ه ا القليل ال   ليل بأرألن حتى ه ا القلا أرلقي وا...  

 الطالب:.......
منا أن تعتنك بنالحيض، فلمنا جعنل م قناباًل لنه ا هو جعل في مقاقل الحمل، فالمبلقة إما أن تعتنك قوضنا الحمنل، واف

لعنكو، ثنم تقنين فني بب  نا خنالا أ نا خرجن  منن ا :وقالن  ، يع ني لنو حاضن  ثنالث منرا علم أ  ما ا يجتمعان
 ؟الكم ال    زل علي ا كم فساك ا عقرو به، إ ما هو  زيف،  عم : قول ؟حمل بعك  لك

 الطالب:.......
 ؟ينأ من

 الطالب:.......
صنل ل نا  فنال، حا يصناحق ا كم، منا يمنن تلنك و على  ل حال وجك من ال سا  منن ا تحنيض، ووجنك منن ال سنا  

لك ه وجك من ال سا  من ا تحيض ومن ا يخنرا  ،لحمة ولو لحمة، ما أ ه  اكر جكاً  ن أقل ال فال: إول ا  قول
 مع ا الكم ما الواكو.

  :-رحمه هللا تعالى-يقول 



أقلنه ينوم  و المن هب وهنو المنرجح ع نكهم، ع نك الح اقلنةهن ا هن "أقل الحيض يوم وليل،، وأثررخ خمس، عشر يومان "
وليلننة،  امننن تحننيض يومننيع نني وجننك  ؟ عننم ؟لننكليل علننى  ننون أقلننه يومننًا وليلننةوليلننة، وأكثننره خمسننة عشننر يومننًا، مننا ا

وا يم ن أن يوجك من ي زل علي ا الكم أقل من ينوم  ،إ ا وجك من ا تحيض أصالً  ؟يع ي ما وجك من تحيض أقل
جنن  مننن كعنن  أ  ننا خر ويسننت كون فنني هنن ا إلننى امننرأو ا ؟وليلننة، أو هنن ا باعتبننار الح ننم الشننرعي ا باعتبننار الوجننوك

فسنأل ع  نا  ،-رضني هللا ع نه وأرضناه-العكو في ش ر،  زل  علي ا العاكو ثالث مرا  في شن ر، فني ع نك علني 
ا فننال شننريح، فقننال مننن خننالل هنن ا  العنناكو،  يننف ي ننون أقلننه يننوم وليلننةأل ننه خننالف  : إن جننا   ققي ننة صننكق  واف

ا :لمننا أجنناب شننريح بقولننه ؟األثننر  :فننال، قننال لننه علنني فيمننا   ننر فنني الخقننر إن جننا   بمننن يصننكق ا ققننل قول ننا واف
قالون، قالون يع ي جيك بالرومية، فإ ا تصور أ  ا حاض  أول يوم من الش ر ثم ب ر  ثالثة عشنر يومنًا، الن   
هننو أقنننل الب نننر قنننين الحيضنننتين، ثنننم حاضننن  الينننوم الخننامل عشنننر ثنننم ب نننر  فمنننن السننناكل عشنننر إلنننى التاسنننا 

أقلننه يننوم  ؟منناهرب لننيل أوتكننون ق نن ا خرجنن  مننن العننكو، منناهر  ر،والعشننرين ثننم حاضنن  فنني لخننر يننوم مننن الشنن 
منن أهنل العلنم منن ينر  أن األقنل ثالثنة  ؟أو اثنا ي  ه اك كلينل ؟أو ايوجككليل ريره  يوجكيلة من ه ا الخقر، ول

 حك ألقله واألكثر عشرو، وه ا معروف ع ك الح فية، أقله ثالثة أيام، وأكثره عشرو أيام، وم  م من ير  أ ه ا ،أيام
أل  نننم ع نننكهم فننني المننن هب أ نننه ا  ، وا حنننك للسنننن قكاينننة وا   اينننة وا ألقنننل الب نننر وا ألكثنننر الب نننر ،وا ألكثنننره

حيض ققل تسا س ين، وا بعك خمسين سن ة، فعلنى  الم نم الن   يحصنل ققنل التسنا فني الثام نة والسنابعة هن ا ا 
ما أ ه وجك ب ثنرو الحنيض بعنك الخمسنين، أمنا ققنل التسنا  ، وال   يحصل بعك الخمسين ا يعك حيضًا،اً يعك حيض

وا بعننك خمسننين سنن ة، وعلننى  ،ف ننو  نناكر، المقصننوك أن المعمننول بننه ع ننك الح اقلننة أ ننه ا حننيض ققننل تسننا سنن ين
ل فمتننى  ننز  للسننن فنني القكايننة وا فنني ال  ايننة وا حننك ،القننول بأ ننه ا حننك ألقلننه وا ألكثننره وا ألقننل الب ننر وا ألكثننره

واحك، ولو زاك عنن خمسنة عشنر يومنًا، يسنتكل العلمنا  علنى أن أكثنر  اولو فرض م هو الحيض، تجلل له المرأوالك
خمسة عشر يومًا، لكن ا يم ا أن  ؟وشبر الكهر  م ((تم ث شبر كهرها)) :الحيض خمسة عشر يومًا بحكيث

يننه ب ننالم قننو  ألهننل العلننم، الحننكيث مننتكلم ف ((تم ننث شننبر كهرهننا)) الحننكيث خننرا مخننرا الغالننب، مننا أن ي ننون 
هن ا لنيل  ((تم نث شنبر كهرهنا)) :تضعيفه ماهر ع ك أهل العلم، وعلى  ل حال ليل فيه مستكل، حتنى لنو قنال

هن ا الحنكيث رالب ال سنا  سنتة أينام أو سنبعة، فنال مستمسنك فني هو الغالب على ما قالوا، الغالب ستة أو سبعة، 
وجمنا منن أهنل التحقينب أ نه ا  -رحمنه هللا-ه، فال   رجحه شيخ ابسالم ا ألكثره وا للقصة األولى بال سبة ألقل

وا لجميا التحكيكا  التني   نر  فني هن ا البناب منن ققنل أهنل العلنم ا كلينل علي نا، يع ني ا  ،حك ألقله وا ألكثره
عض ض األخبننار واآلثننار وبننباسننتكاا  واستمسنناكا  مننن أهننل العلننم قننبع ه نناكيوجننك  ننا صننحيح صننريح، إ مننا 

  الوقائا.
  عم؟ "أثررخ خمس، عشر يومان "

 الطالب:.......
تحنيض  ا  نلكنن هنل يوجنك أ، يع ي مبرك في  ل أش رها أكثر منن منرو؟ يع ني وجنك منن تحنيض فني الشن رين منرو

  ؟الما ا ماا حك ألقله،  :إ ا قل ا ؟في الش ر مرتين
 الطالب:.......



 ؟تقصك الواقا أو الح م
 الطالب:.......

  .ما أكر   ،هللا أعلم الواقا
 نزول النكم الن   يختلنف  :ه ه هي المستحاضنة، وااستحاضنة "طمن أطبل بها الدم" :على  ل حال يقول المؤلف

 ،اسنتمر مع نا "طمةن أطبةل بهةا الةدم" : إ ه كم ي زل من عرق في أك ى الرحمعن كم الحيض،  ما يقول أهل العلم
طمةن أطبةل " و، وب نا  جحنم مقتلينا  بااستحاضنةمنن ال سنو  -عليه الصالو والسالم-واستحيض سبا في ع كه 

دبةةارخ بننةةه رقيةةل أحمةةر تركةة  الصةةالة طةةي  بهةةا الةةدم طثانةة  ممةةن تميةة  طةةتعلم إقبالةةه بننةةه أسةةود رخةةين منةةتن، وا 
اآلن المستحاضنة التني ي نزل علي نا النكهر الشن ر  امنل  "إقباله، طإذا أدبر اغتسةل  وتوضةن  لثةل صةالة وصةل 

 ن المستحاضة إما أن تكون معتناكوأل ؟و يف تصوم ؟ثة، وقك تستحاض الس ين، ه ه  يف تصليوالش رين والثال
وجننا  مننن األحاكيننث مننا يننكل علننى تمييننز، ه ننا ف  ننا عنناكو و أو تكننون مميننزو أو ا تمييننز ع ننكها،  ،أو ا عنناكو ل ننا
عنناكو ووصننف كم  ((الصننالو فننإ ا أققلنن  أيننام أقرائننك فننكعي)) وجننا  مننا يننكل علننى العمننل بننالتمييز العمننل بالعنناكو،
علنى التميينز، فمنن  نان ل نا عناكو ول نا تميينز فبأي منا وه ا يكل  ،أو يعرف ((إ ه كم أسوك يعرف)) :الحيض وقال

طمن أطبل بهةا الةدم طثانة  " :تقكم التمييز،  عم، يقول -رحمه هللا تعالى-وأي ما تقكم؟ على  الم المؤلف  ؟تعمل
أحمنر  ايأتي نا أيامنيع ني يختلنف النكم،  "د رخةين منةتن، وتعلةم إدبةارخ بننةه رقيةلممن تمي  طتعلم إقباله بننةه أسةو 

ويسننتمر إلننى أن يننأتي الوقنن  النن   صننار بننه  ،، وأحيا ننًا أسننوك، ثننم ي ت نني األسننوك، ثننم ي ننون بعننك  لننك أحمننراصننافي
أ  نا تجلنل عاكت نا فينه إشن ال، وا خنالف فني  لنيلأسوك، وقك يتقكم أو يتأخر، إ ا اتفق  العاكو ما التمييز، ه ا 
أسنوك ثخنين  ف الشن ر، ولنون كم نا فني حنال صنحت االمتميزو، يع ي إ ا  ا   عاكت ا في اليوم السنابا إلنى م تصن

ن م تن، ثم في اليوم السابا استحيض  تتابا علي ا النكم وأبقنب علي نا، ففني السنابا منن  نل شن ر يأتي نا هن ا اللنو 
يحصنل فني مثنل هن ه خنالف، ا  ،ا ؟في مثل ه ه خالف وي ت ي في الخامل عشر، هل يحصل ،ق  ا الوصف

لكننن إ ا اختلفنن  العنناكو مننا التمييننز، عاكت ننا مننن سننبعة إلننى خمسننة عشننر، وهنني  ،يع نني إ ا اتفقنن  العنناكو والتمييننز
كم أسننوك ثخننين م ننتن، ا ت ننى فنني اليننوم فجا هننا فنني اليننوم األول مننن الشنن ر كم عاكت ننا، لننون تميننز كم ننا، وتعننرف 

ي العاكو تأتي عاكت ا من اليوم السابا إلى الخامل عشر، اآلن اختلف  العناكو منا التميينز، فأي منا السابا، وهي ف
طمةن أطبةل بهةا الةدم طثانة  ممةن تمية  طةتعلم إقبالةه بننةه أسةود " :تقكم؟ علنى  نالم المؤلنف تقنكم التميينز، يقنول

دبارخ بننه رقيل أحمر ترك  الصالة بإقباله طةإذا أدبةر اغت هنل  "سةل  وتوضةن  لثةل صةالة وصةل رخين منتن وا 
فني  مناهر  المنه أن التميينز هنو المقنكمتعرض المؤلف لمعارضة العاكو وموافقة العاكو ه نا؟ منا تعنرض لنه، لكنن 

فننإ ا  ،حننال التعننارض، أمننا فنني حننال التوافننب فننال إشنن ال، فعلننى  ننالم المؤلننف أول مننا تقننكأ بننه المستحاضننة التمييننز
ثم إ ا ا ت ى الكم ال   تح م عليه بأ نه حنيض بصنفاته  ،جلس  كم الحيضميز  كم الحيض من كم ااستحاضة 

تر نن  الصننالو فنني إقبالننه، يع نني المننكو التنني ي ننون في ننا الننكم المتميننز، كم ننا  :فإ  ننا تغتسننل رسننل الحننيض، يقننول
منن يقنول و في إقباله، وتترك أيضًا الصنوم، وتتنرك البنواف، وتتنرك قنرا و القنرلن ع نك المتميز المعتاك تترك الصال

العناكو به، على ما تقكم تقريره، المقصوك أ  ا تترك ما م ع  م ه في وق  إقباله، فإ ا أكقر وتغينر اللنون منن لنون 
 يع ننني منننا تختلنننف عنننن البننناهرا  بشننني  تغتسنننل رسنننل الحنننيض،  أ  نننا منننن البننناهرا ، إلنننى رينننره فإ  نننا حي ئننن   



كائم،  من به سلسل قول، أو جرح مستمر توضأ  لكل صالو  من حكثه  "اغتسل  وتوضن  لثل صالة وصل "
وأمننا بال سننبة لالرتسننال لكننل صننالو  ((توضننئي لكننل صننالو))ا  األمننر بالوضننو  فتتوضننأ لكننل صننالو وصننل ، وجنن

يع نني مننن  ،ف ا نن  تغتسننل لكننل صننالو -عليننه الصننالو والسننالم-فإ مننا فعلتننه مننن تلقننا   فسنن ا مننن ريننر أمننر ال قنني 
ه ا يكل على أن مثنل هن ا مسنتحب، لكنن لنيل بنالزم، وجنا  التوجينه ال قنو  ، و -عليه الصالو والسالم-رير أمره 

الو األولننى وقننكم  أو الغسننل اسننتحبابًا لكننل صننالو وأخننر  الصنن ،بأ ننه إ ا  ننان يشننب علي ننا الوضننو  لكننل صننالو
 نك أو تتنيمم ع ،أفضنل منن  و  نا تجمنا جمعنًا حقيقيناً  فإ نه ي نون حي ئن    الصالو الثا ينة علنى ج نة الجمنا الصنور  

هل ه ا يكل علنى أن وضنو ها رافنا  توضأ  لكل صالو "طإذا أدبر اغتسل  وتوضن  لثل صالة وصل " المشقة
  عم؟ ؟أو مقيح

 الطالب:.......
 :أو يقنال ؟ نه رافنا ا نتقض قخنروا النكم منن مخرجنه: إلو  ان رافعًا ما يلزم ا الوضو  لكنل صنالو، يم نن أن يقنال

 ه مجرك إباحنة تسنتقيح بنه : إ ه رافا لك ه ا تقض قخروا الكم، أو  قول: إ ا قل اإ ؟الفرق قين القولين ما ؟هو مقيح
ا منننا كام النننكم يخنننرا م  نننا ف نننو  ننناقض باسنننتمرار وا يم نننن أن تنننتم ن منننن العبننناكا  إا ق ننن ا  ؟هننن ه العبننناكا ، واف

ن كم، أ  خننروا الننكم مننن مخرجننه، يع نني لننو خننرا شنني  مننن السننقيلين لننو لننم ي ننو الوضننو  مننا وجننوك المضنناك وهنن
  ننا توضننأ  وضننو ًا : إشنني  يخننرا مننن السننقيلين ينن قض الوضننو  علننى مننا تقننكم، ف نن ا مننن بنناب أولننى، ف ننل  قننول

رافعًا للحكث ثم ا تقض قخروا الكم، أو أن وضو ها ا يرفا الحكث باعتبار أن الكم يخرا متتابعًا حتى فني أث نا  
ارو الرافا معروف أ ه ب نو  ه مقيح، : إيقو  قول من يقولف  ا  ؟الوضو  وبعيك الوضو  ققل الصالو يخرا متتابعاً 

 اقصنننة؟  اقصنننة، إ  لنننو  ا ننن   املنننة منننا بلنننب م  نننا إعننناكو الوضنننو ، مثنننل هننن ا  أو املنننة، والمقنننيح ب نننارو  املنننة 
منن أجنل الب نارو ال اقصنة يلنبل علي منا أو يلنبل علي نا خفنين كع منا فنإ ي أكخلت منا بناهرتين و الوضو  ال اقا 

إن وضنو ه مقنيح ولنيل قرافنا، هنل يلنبل الخفنين  :واب بعض ا قبعض، يع ي ال   حكثه كائم و قنول ربي األقأن 
ا يرفنننا  نننه إ :اآلن لمنننا توضنننأ  وقل نننا ((كع منننا فنننإ ي أكخلت منننا بننناهرتين)) ؟ويمسنننح علي منننا، أو ا يلنننبل؟  عنننم

ن : إقننل يقننيح العبنناكا  التنني تم ننا م ننه، هننل يصننح أن  قننول ،فننال يرفننا الحننكث ،ألن الحننكث مسننتمرهنن ا  الحننكث 
ا  :إ ًا  قننول للمستحاضننة ؟ عننم ((كع مننا فننإ ي أكخلت مننا بنناهرتين)) باهرتننان حي مننا أكخلتننا فنني الخفننين القننكمين

 تمسح على الخفين؟
 الطالب:.......

 ننه : إقننيح ا رافننا، إ ا قل ننايع نني مننن مقتضننيا   ننون الوضننو  م ((كع مننا فننإ ي أكخلت مننا بنناهرتين)) بال سننبة ل ننا
  ننا بنناهرو : إالب ننارو رفننا الحننكث، ف ننل  قننول ؟وهننل يجتمننا الحننكث مننا الب ننارو ،مقننيح ا رافننا فالحننكث موجننوك

 ه مقنيح ي نون فني مسنح ا  منر، لكنن : إمقتضى قول ا ؟ب ارو تقيح ل ا إكخال القكمين في الخفين والمسح علي ما
الب نارو التامنة، وبنين منن يتلنبل بالب نارو ال اقصنة، هن ا ين  ر ا بمسنألة أحاكيث المسح ما فرقن  قنين منن يتلنبل ب

أل نه هن ا   نور تببنل الب نارو إ ا تمن  المنكو وهي مسألة المسح على الخفين، فإ ا تم  المكو ع ك أهل العلم الجم
ف وخلع ننا أل ننه إ ا صننلى بالقننكم بعننك مسننح الخنن و نن لك إ ا خلننا الخننف تببننل الب ننارو الوقنن  المننأ ون بننه شننرعًا، 

ي ننون مصننليًا بقننكم ليسنن  مغسننولة وا ممسننوحة فب ارتننه  اقصننة، تقننكم مسننألة قياسننه علننى مسننح الننرأل ثننم حلننب 



وه ه ب ارو فرعية، لكن يبقى مسألة ما ت ق  ا ل نا  والتفريب قين أن ه ه ب ارو أصليةالشعر، تقكم الكالم في ه ا، 
عة أوقا ، ثم خلعه وهو على ب ارو، ال   يقول مثل شيخ لبل الخف على ب ارو، ومسح أربإ ا وهي أ ه  ،سابقاً 

علنى  الم نا  اقصننة،  ؟ن ب ارتنه هن ه  املنة أو  اقصنة: إأن الب نارو منا زالن  باقينة ويصنلي، هننل  قنولبنابسنالم 
ن ن مثل ه ا له أن يلبل الخفين ألن قكميه باهرتنالكن على  الم شيخ ابسالم  املة؟ هل يقول شيخ ابسالم بأ

بناهرتين يع ني منا يلنزم أ نه أكخل منا  ((كع ما فإ ي أكخلت ما بناهرتين)) ؟املة ويستأ ف من جكيك المسحب ارو  
 ؟ وليلة، يلزم ق  ا أو ما يلزم افيمسح يوم

 الطالب:.......
 هاه؟

 الطالب:.......
 ا ير ؟  يف

 الطالب:.......
 املننة  ؟فنني ثالننث  اقصننة أون الب ننارو  املننة ع ننا فإمننا أن تكننو أل ننه إ ا خل ؟مننا يرضننى مننا كام ب ننارو  املننة لمننا ا

منا الن    ؟على رأ  الشيخ، أو  اقصة على رأ  ريره، إ ا  ا ن   املنة ع نكه منا الن   يم عنه منن لبسن ا منرو ثا ينة
وهل يقنول ق ن ا شنيخ ابسنالم أو  ؟ما يم عه يوجكيم عه من أن يلبس ا ثا ية ويستأ ف المسح يوم وليلة من جكيك، 

أل ه يلزم عليه أن يستمر يمسنح، يع ني يم نن ينكخل ..... ويبلنا منا  ؟ ما يم ن أن يقول ق  ا مرير شيخ ابسال
منا ينورك علينه؟  أو؟ ينورك علينه ، وهنل يقنول ق ن ا شنيخ ابسنالمارسل رجليه على ه ا الكالم، وي ون فعله صنحيح

وعلنى  نل حنال إ ا فعلن   ؟صنة اق أوم في  نون ب نارو المستحاضنة  املنة يورك عليه، وال   جر ا إلى الكال ؟هاه
في عموم أحاكيث المسح، بغض ال مر عن  و  ا  ا استباع ، وهي كاخلةما جا  في ال صوا فقك اتق  هللا م

لكنل صنالو ا شنك أ نه ينكل علنى   اقصة، هي بال سنبة ل نا  املنة، هن ا منا تسنتبيعه، لكنن أمرهنا بالوضنو  ، املة
  . لل صوا األخر  ما ت كرا فيه بال سبةلكن ا يحرم ا م  قا،

أن قننكأ إلننى    أنيع نني  لننه لو ننه واحننك م نن ، يننف ي ننون كم ننا م فصنناًل؟ يع نني متميننزاً  "طةةإن لةةم يكةةن دمهةةا منفصةةالن"
فاصنل قنين كم  ا يوجنكاللنون منا تغينر، لنيل بم فصنل، يع ني لنيل بمتمينز،  ،سن تين ،س ة ،ثالثة ،ش رين ،ا ت ى

ن لم يكن "يأتي أسوك، وأحيا ًا يأتي أحمر، ه ه كم ا ليل بم فصنل وكم، األولى عرف ا أ ه ي فصل كم ا، أحيا ًا  وا 
من الشن ر  ا ن  تحنيض  االمعتاكو، تعرف أيام؟ ما اه ه هي  "دمها منفصالن، وكان  لها أيام من الشهر تعرطها

تمسننك عننن  -يع نني أققننل وقت ننا-ا أققلنن  الحيضننة مننن اليننوم السننابا إلننى الخننامل عشننر ثما يننة أيننام تعننرف، فننإ 
ثنم بعنك  لنك إ ا ا ت ن  المنكو تغتسنل  ،لصالو وعن الصيام وعن جميا العباكا  التني يشنترل ل نا الب نارو، تمسنكا

كعني الصننالو أينام أقرائنك، األينام التنني  ا ن  ت نزل علي ننا العناكو فني السنناقب  ،رسنل الحنيض، وتتوضنأ لكننل صنالو
طةإن لةم يكةن " ل  وصنل  وتوضنأ  لكنل صنالوت   ارتسنفإ ا ا  ،وما يبلب له الب ارو ،تترك الصالو في ا حي ئ   

يع ني إ ا  "واغتسةل  إذا جاو تهةا ،دمها منفصالن وكان  لهةا أيةام مةن الشةهر تعرطهةا أمسةك  عةن الصةالة طيهةا
ببناق النكمجاوز  األيام المعروفة ع كها التي  ا ن كانة  لهةا "    تجلس ا ققل تتابا واف واغتسةل  إذا جاو تهةا، وا 

  ؟ع كك ما ال   ؟اأو  سيت  "أيام أنسيتها



 الطالب:.......
 وأ ا ع ك    لك أ سيت ا.

 الطالب:.......
 سني  بال سنبة للقنرلن، ف نل  :يع ني الحنكيث النوارك فني الصنحيحين ال  ني عنن قنول ؟أو  سي : أ سيلكن هل يقال

 ؟يم؟ إ..  عم-جل وعال-يكخل في قوله  ؟ القرلن لئاليبرك ه ا في ريره
 الطالب:.......

  ؟ عم
 طالب:.......ال

 ، سنيا ه ي سنىفني مقاقلنة  [( سنورو بننه126)] }َكةَذِلَك َأَتْتةَك آَيات َنةا َطَنِسةيَتَها{ [( سنورو بننه126)] }َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ت نَسةى{
 }َوَكَذِلَك اْلَيةْومَ يستحب الجنزا   :  سي   لئاللكن إ ا أ سي أ ساه هللا أو أ ساه، ا ي سب ه ا الفعل ل فسه، فال يقول

ن محنل لل سنيان، وا ينالم فاب سناأمنا منا عنكا  لنك  ،  التني هني القنرلنآليناه ا بال سبة ل [( سورو بنه126)] ت نَسى{
ن كانةة  لهةةا أيةةام " سننيت ا،  :أ سننيت ا، ا مننا ا أن يقننول :كاعنني لقولننه أر  أل ننه جقننل علننى  لننك، فمننا  علننى  لننك  وا 

، أو سنتًا منن اقليالي نرالب ال سا  تتحيض س  أو سنبا أينام ألن  "أنسيتها طإنها تقعد ستان أو سبعان طي كل شهر
إ ا يع نني  ؟أو رالننب األسننرو ا ، لكننن هننل تقننكم عنناكو رالننب ال ننالالليننالي بأيام ننا فنني  ننل شنن ر، هنن ا رالننب ال سنن

 تجلنل سنتًا أو سنبعًا  منرًا ألن :وعمت ا   لك وخالت ا وأخت ا الكقر  وه  ا هل  قنول  ا   أم ا عاكت ا ثالثة أيام
  عم؟ ؟أو ت مر إلى  سائ ا القريبا  م  ا ؟رالب ال سا  تجلل ه  ا

 الطالب:.......
ن  ا   ل ا أيام ترجا إلى عاكو  سائ ا القري :ع ك ا في مسألت ا  ؟أل  ا في الغالب مثل ن،  عم  با  م  اواف

 الطالب:.......
ا م ننه،  يننف   مننر إلننى البعيننكا    مننر إلننى المجتمننا األعننم إ ا لننم ي ننن ه نناك مننا هننو أخنن  حنننهننو المجتمننا، 

ن  نان فني ققيلنة  ؟بنركو ك ا  سا  قريبا  العناكو ع نكهن موع أم نا عاكت نا ثالثنة أينام، أخت نا عاكت نا ثالثنة أينام، واف
من القبائل ستة أيام، وققيلة أخر  سبعة، وققيلة أخر  تسعة، وققيلة أربعة، والغالب المتوسي متوسني ال سنا  سنتة 

 ؟ عم ا القريبا  م  ا أم ا وأخت ا،سا هأو سبعة، لكن  
 الطالب:.......

  ؟لقا ما ا
 الطالب:.......

ات نا، األصنل ألن أهل العلنم يركو  نا إلنى قريب ؟ا أوالعامة مقكمة على العاكو الخاصة ا ال ا، هل العاكو   هوال
ا فأهنل فلعل ما جا  في الحنكيث أن تكنون عناكو  ،وألخت ا أ  ا بقريبات ا أشبه  ألم ا أقرب قريبات نا ق ن ه العنكو، واف

 ...  عم؟العلم يركون.
 الطالب:.......

  بغير  مر إلى المؤثرا .حال ابقامة، ال مر إلى حال ابقامة، 



 شوف الجملة األخيرو.
 الطالب:.......

 نقرأ كالم صاحب المغني؟طالب: 
  عم.

وهي مةن   عةادة لهةا و  تميية ،  مستحاض،القسم الرابع من أقسام الهذا من  :-رحمه هللا تعالى-قال طالب: 
 ....،الناسي :أحدهما القسم نوعان،وهذا 

ا عناكو وا تميينز، قنك ي نون  :الرابنا ،عناكو فقني :تميينز فقني، الثالنث :يع ي القسم األول ل ا عناكو وتميينز، الثنا ي
  عم. سيت ا،، وقسم ل ا عاكو ثم  ه ا القسم أيضًا ي قسم إلى قسمين، قسم ا عاكو ل ا أصالً 

وهةذا  ،أن تثةون ناسةي، لوقتهةا وعةددها :أحةدها ،الناسي، ولها رالر، أحوال :أحدهما ،وهذا القسم نوعانطالب: 
أن تةذكر عةددها وتنسةى وقتهةا،  :والرالرة، ،أن تنسةى عةددها وتةذكر وقتهةا :يسميها الفقهةا  المتحيةرة، والرانية،

  ..تجلس طي كل شهر.طالناسي، لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها 
وهنل هني ثالثنة أينام أو أربعنة أو خمسنة  ؟لخنرهه أو منن ن أول الش ر، أو من أث ائالوق  والعكك، يع ي هل هي م

 ؟أو أكثر
ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس طي كل شهر سةت، أيةام أو سةبع،، يكةون ذلةك  يطالناسي، لهما هي التطالب: 

ستحاضةة، تصةةوم وتصةةلي وتطةةوح، وعةةن أحمةةد أنهةةا تجلةةس أقةةل وهةةي طةةي مةةا بعةةد ذلةةك م ،حيضةةها رةةم تغتسةةل
ن لم تعرح شهرها  الحيض، رم إن كان  تعرح شهرها وهو مخالف للشهر المعروح جلس  ذلك من شهرها، وا 

 ....جلس  من الشهر المعروح ألنه الغالب، وقال الشاطعي طي الناسي، لهما
  ؟فرق قين ش رها والش ر المعروف يوجك

 بالشهر المعروح.من شهرها أن يبتدئ   يل م طالب: 
  أو أكثر أو أقل. اهاللي اا   ان ش ر سو  ،على حيض وب رال   يشتمل  عم، 

تغتسةةل لثةةل صةةالة  هةةا بيقةةين، وجميةةع  منهةةا مشةةكوك طيةةه  حةةيض ل :قةةال الشةةاطعي طةةي الناسةةي، لهمةةاطالةةب: 
  ...و  ينيتها  وجها، وله قول آخر ،وتصلي وتصوم

ا النكهر وا يأتي نا زوج ن ،ألن زمنن الحنيض مشن وك فينه  ضنأ لكنل صنالو وتصنلي النكهر  لنهيع ي ا تجلل، تتو 
  عم. مشقة شكيكو، و     له، ه ا ا شك أ ه ع

  طالب: وله قول آخر أنها تجلس اليقين.
 ، ما في صحيح القخار   قاًل عن اقن عبال، إ ا  ا   تصلي فالصالو أعمنم ،وما كام  تصلي فالصالو أعمم

  عم؟يأتي ا زوج ا، يع ي 
و   ،ألن هةذخ لهةا أيةام معروطة، ؛األول أصة  :وقةال بعةض أصةحابه ،وله قول آخةر أنهةا تجلةس اليقةينطالب: 

يمكةةن ردهةةا إلةةى غيرهةةا، طجميةةع  مانهةةا مشةةكوك طيةةه، وقةةد رو  عاتشةة، أن أم حبيبةة، استحيضةة  سةةبع سةةنين 
متفةل عليةه، ولنةا مةا رو   ،تغتسل لثل صالةوكان   ،طنمرها أن تغتسل -صلى هللا عليه وسلم-طسنل  النبي 

 ،هيتأسةتف–صةلى هللا عليةه وسةلم -طنتية  النبةي  ،ستحاض حيض، كبيرة شةديدةاكن   :ن، بن  جحش قال مح



طمةا تةنمرني  ،سةتحاض حيضة، كبيةرة شةديدة: يةا رسةول إنةي اطوجدته طي بية  أختةي  بنةب بنة  جحةش، طقلة 
  ...((طإنه يذهب الدم ،لك الثرسف نع   أ)) :قد منعتني الصيام والصالة، قال ؟طيها

  عم. الكرسف هو القبن،
أيهمةا  ،آمرك أمةربن))سة :-صةلى هللا عليةه وسةلم-، طقةال النبةي إنما أرج رجان  ،هو أثرر من ذلك :قل طالب: "

إنمةا هةي ركضة، مةن الشةيطان، طتحيضةي سةت، )) :طقةال لهةا ((صنع  أج أ عنك، طإن قوب  عليهما طنن  أعلم
 ...((طإذا رأي  أنك قد طهر  واستنقن  طصلي ،سبع، أيام طي علم هللا، رم اغتسليأو  ،أيام

لخقنر فني التحكينك، وهنل وهو معول المؤلف في التحكيك، المؤلف عول على ه ا ا ، عم تحيضي ستة أيام أو سبعة
لينننه الصنننالو ع-ألن ال قننني  ؟أو أ نننه قضنننية عنننين خاصنننة ق ننن ه المنننرأو ؟بنننركو لل سنننا  اللنننواتي بصنننفت اهنننو قاعنننكو م

 ه األسننرو سننتة أيننام أو يعننرف أن عنناكو هننف، -عليننه الصننالو والسننالم-تحتننه ألن أخت ننا   يعننرف عاكت ننا -والسننالم
  عم. سبعة أيام،

وذلةك علةى  أو رالرةان وعشةربن ليلة،((وعشةربن ليلة،،  ان أنك قد طهةر  واسةتنقن  طصةلي أر عة طإذا رأي ِ ))طالب: 
 ؟الخيار يا شيخ

- نأن ال قني  ؟أو لمنا يتبنا رلبنة المنن ل مرك التخيير في ه ا إلى التش يا التخيير، لكن هاألصل في  (أو) ، عم
و ، وا يعنرف الغالنب هنل هنو السن  أاأو سنبع اعرف أن ه ه األسرو م  نا منن يحنيض سنت -عليه الصالو والسالم

ارسننل  ا ثالثننًا أو )) :فنني حننكيث أم عبيننة -عليننه الصننالو والسننالم- لننك إلننى أمرهننا، يع نني  مننا قننال  السننبا، فأرجننأ
يع ننني ركهنننن إلنننى المصنننلحة ا إلنننى التشننن ي، فمثنننل هننن ا ينننرك إلنننى المصنننلحة ا إلنننى  ((خمسنننًا أو سنننبعًا إن رأينننتن

لين، األح نام ا تنرك إلنى مثنل أو ا تصن اصلي يوم وأأو ا تصومين،  اصومي يوم :يقول ومخير  ليس التش ي، 
 ه ا،  عم.

وكةذلك طةاطعلي  ،وصةومي طةإن ذلةك يج تةك ،أو رالران وعشربن ليل، وأيامها ،أر عان وعشربن ليل، يطصل))طالب: 
كما تحيض النسا ، وكما يطهرن لمقيا  حيضهن، وطهةرن طةإن قوبة  أن تة خرظ الوهةر وتعجلةي العصةر رةم 

 ...((تغتسلين حتى تطهربن وتصلين الوهر والعصر جميعان رم ت خربن المغرب وتعجلين العشا ، رم تغتسلين
 ر علي ا بالجما الصور ،  عم.يع ي أشا
  ((وتجمعين بين الصالتين وتغتسلين للصب  طاطعلي وصومي إن قوب  على ذلك))طالب: 

اسنتعمال المنا   هيشب علين اإ ا  ان مريضالوضو  في أول الوق  من  ل صالو،  وه  ا يوجه  ل من يشب عليه
ألن  ا الصننور ، وهننو أفضننل مننن التننيمم لجمنناوهننو لكننل صننالو، أو فنني أول وقنن   ننل صننالو، فإ ننه ي صننح ق نن ا، 

فنإ ا جمنا قي  منا سن ل علينه األمنر، فتوجي نه إلنى مثنل هن ا  ،ح التنيمميما يقبعض ال ال يشب عليه مشقة تقرب م
يجنك  هيجنك المنا ، وفني لخنر  نوفني أول الوقن  لن لكنن لنو  نان حاق نًا فني أول الوقن  ا شك أ ه أفضل منن التنيمم،
أو سوف يحضنر  ؟أخر الصالو :هل يقال له ،في لخر الوق    أل ه مسافريصل إليه الما ، لك ه بعيك ع ه، لك ه

الصنالو بنالتيمم أفضنل  :وهو في القلك بحيث ا يسوغ له جمنا التنأخير فينؤخر الصنالو، شنيخ ابسنالم يقنول ،الما 
  عم. ك الما  فال شك أ ه أفضل مثل ه ه،من صالو الحاقن، فلو أخر الصالو إلى لخر وقت ا حتى ير 



: وقةال ،داود والترمةذظ رواخ أبةو ((وهو أعجب األمةربن إلةي)) :-صلى هللا عليه وسلم-وقال رسول هللا طالب: 
هو حديث حسن، وحكةى ذلةك عةن أحمةد أيضةان، وهةو  :وسنل  محمدان عنه طقال :قال هذا حديث حسن صحي ،

أو  مبتدتة،لم يستفصلها هةل هةي  :-صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  واهرخ يرب  الحكم طي حل الناسي،؛ طي
نة، امةرأة كبيةرة كةذلك قةال مطةإن ح ،ولو اطترق الحةال  ستفصةل وسةنل، واحتمةال أن تثةون ناسةي، أثرةر ؟ناسي،

عن تميي ها ألنه قد جرى من كالمها مةن تثريةر الةدم وصةفته  -صلى هللا عليه وسلم-أحمد، ولم يسنلها النبي 
هةل لهةا عةادة طيردهةا إليهةا  سةتغناته عةن ذلةك لعلمةه إيةاخ، إذ كةان  :مةا أغنةى عةن السة ال عنةه، ولةم يسةنلها

قدرخ طيةرد إلةى غالةب وألن لها حيضان   تعلم  د أمر به أختها أم حبيب، طلم يبل إ  أن تثون ناسي،؛وق ،مشتهران 
: قةد قلنةا ،وطة،لهةا أيةام معر  :وقةولهم المبتدتة،،وألنها   عادة لها و  تميي  طنشبه  كالمبتدت،؛  عادا  النسا 

ن، طي هذا ما كعدمها، وأما أمرخ أم حبيب، بالغسل لثل صالة طإنما هو ندب كنمرخ لح ال  المعرط، وصار وجوده
 .الخبر، طإن أم حبيب، كان  معتادة ردها إلى...

 ؟أمرهننا بالغسننل أو ارتسننل  مننن تلقننا   فسنن ا واف مننا أمرهننا بالوضننو  -عليننه الصننالو والسننالم-لكننن ثقنن  أن ال قنني 
 ؟-عليه الصالو والسالم-يع ي هل اارتسال من اجت اكها أو بأمره 

 الطالب:.......
 .خريجهت ا مر

 متفل عليه.
طنمرهةةا أن  -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم-طسةةنل  النبةةي  ،رو  عاتشةة، أن أم حبيبةة، استحيضةة  سةةبع سةةنين :يقةةول

 تغتسل، طثان  تغتسل.
ف ا   تغتسل لكل صالو، يع ي أمرها أن تغتسنل عنن الحنيض إ ا قرر  ا قبام العاكو تغتسل، ، أمرها أن تغتسل

  الباهرا . ، غيرها
 الطالب:.......

  ؟أمرها أن تغتسل ف ا   تغتسل لكل صالو، ما يثق  األمر باارتسال لكل صالو، إ ما هو من ف م ا،  عم
 الطالب:.......

والثاقنن   ف ا نن  تغتسننل لكننل صننالو، :وليقنن، -عليننه الصننالو والسننالم-لك ننه علننى  ننل حننال مننن ف م ننا ا مننن أمننره 
 األمر بالوضو  لكل صالو،  عم.

ن، طي هةذا الخبةر، طةإن أم حبيبة، كانة  مأمرخ أم حبيب، بالغسل لثل صالة طإنما هو ندب كنمرخ لحوأما  الطالب:
 ،معتادة ردها إلةى عادتهةا، وهةي التةي اسةتفت  لهةا أم سةلم،، علةى أن حةديث أم حبيبة، إنمةا روظ عةن ال هةرظ 

أمةةر أم حبيبةة، أن  -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم-لةةم يةةذكر ابةةن شةةهاب أن رسةةول هللا  :وأنكةةرخ الليةةث بةةن سةةعد، طقةةال
 تغتسل لثل صالة لثنه شي  طعلته هي. 

الواهر أنه ردها إلى اجتهادها ورأيها طيما يغلب على ونها أنه أقةرب إلةى عادتهةا، : ستان أو سبعان، طصل: قوله
ون أشبه بكونه حيضان، ذكرخ القاضي طي بعض المواضع، وذكر طي موضع آخر أنةه أو عادة نساتها، أو ما يك

 ،نصةف دينةارئ الحةاتض بةين التثفيةر بةدينار أو خيرها بين س  وسبع   على طربل ا جتهةاد، كمةا خيةر واطة



ي ألنةةا لةةو جعلناهةةا مخيةةرة أطضةةى إلةةى تخييرهةةا طةة أصةة ؛ -إن شةةا  هللا-للتخييةةر، واألول  (أو)بةةدليل أن حةةرح 
 ..و ين كونها محرم،. ،اليوم السابع بين أن تثون الصالة عليها واجب،

، مثنل هن ا ا يم نن فينه   لك الصيام قين أن ي ون صحيحًا وبين أن ي ون باباًل، وبنين أن يلزم نا القضنا  أو ا
  عم. ااحتيال،
و ةين كونهةا محرمة، ولةيس  ألطضى إلى تخييرها طي اليوم السابع بين أن تثون الصةالة عليهةا واجبة،، الطالب:

 إليها طي ذلك خيرة بحال.
ال قنين الواجنب والمحنرم، يم نن ااحتينال قنين واجنب ومبناح، واجنب ومسنتحب، يم نن، أمنا يم ن ااحتي ايع ي  
 ين واجب ومحرم ا يم ن ااحتيال.ق

 ...يمكن التخيير طيه بين. اختيارظ أما التثفير طفعل  الطالب:
وقسم ي فنر ق صنف كي نار، يع ني فني أول الحنيض  ،م جعلوه للتقسيم، فقسم ي فر قكي ارعلى أن جما من أهل العل

  عم. وضعفه  صف كي ار، هكي ار، وفي لخر  وقوته يلزمه
والواجةب نصةف دينةار  ،اختيارظ يمكن التخيير طيه بين إخةرا  دينةار أو نصةف دينةارأما التثفير طفعل  الطالب:

وقةد يكةون لالجتهةاد كقةول  :للتخييةر قلنةا (أو)إن  م:ين طعله وتركه، وقولهألن الواجب   يتخير ب ؛طي الحالين
مَّا ِطَدا { :هللا تعالى ما ك [( سورة محمد4)] }َطِإمَّا َمنًّا َبْعد  َواِ  طي وضعها، وليس لإلمام طي األسةرى إ  طعةل  (أوة)وا 

 ما ي ديه إليه اجتهادخ أنه األصل .
  عم.   ا يست ك إلى مصلحة شرعية،يير ال يع ي ليل مرك  لك إلى التش ي والتخ

طصل: و  تخلو الناسي، من أن تثون جاهل، بشهرها أو عالم، به، طإن كان  جاهلة، بشةهرها رددناهةا  الطالب:
لحةديث حمنة، وألنةه الغالةب طتةرد إليةه كردهةا إلةى السة   الهاللةي طحيضةناها طةي كةل شةهر حيضة،؛إلى الشهر 

ن كان  عالم، بشهر  ألن ذلك عادتهةا طتةرد إليهةا كمةا  ؛ها حيضناها طي كل شهر من شهورها حيض،والسبع، وا 
ترد المعتادة إلى عادتها طي عدد األيام، إ  أنها متى كان شهرها أقل من عشةربن يومةان لةم نحيضةها منةه أثرةر 

قةل ألنها لو حاض  أثرر من ذلك لنقص طهرها عةن أ ر، عشر يومان أو خمس، عشر يومان؛من الفاضل عن رال 
 ؟أو بالتحرظ وا جتهاد ،و  سبيل إليه، وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر ،الطهر

  .ه اقف على 
  ؟ش السقب ابسبا، أ   عرف  الس  أو المسألة  و  مر

 ..على محمك وعلى لله. الل م صل


